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1Wprowadzenie

Ubiegły rok pokazał,  
że przedsiębiorstwa 
o bardziej zawansowanym 
procesie digitalizacji  
łagodniej przeszły  
czas kryzysu

,,

,,

spowodowany  
pandemią  
COVID-19

„Polskie firmy mają za sobą 
trudny rok, spowodowany 
pandemią COVID-19 i jej nega-
tywnymi konsekwencjami dla 
gospodarki. Funkcjonowanie 
w warunkach długotrwałego 
lockdownu i zagrożenia zdro-
wotnego, pokazało, że naj-
większą wartością firm są 
ludzie. Ochrona i zwiększanie 
tej wartości wiąże się wprost 
z przyspieszeniem procesów 
cyfryzacji. Inwestowanie w di-
gitalizację jest nierozerwalnie 
związane z inwestowaniem 
w pracowników, a projek-
towanie procesu cyfryzacji 
w firmie musi odbywać się 
w kooperacji z personelem. 
Jednocześnie kooperacyjny, 
otwarty model pracy wiąże się 
z przyspieszeniem procesów 
cyfryzacji w firmie. Rok 2020 
pokazał, że przedsiębiorstwa 
o bardziej zawansowanym 
procesie digitalizacji łagodniej 
przeszły czas kryzysu. Z dnia 
na dzień mogły przynajmniej 
część pracy przenieść w tryb 
zdalny oraz mniej odczuwały 
przymusowe przestoje.

Transformacja cyfrowa  
w fundamentalny sposób 
zmienia produkcję. Po raz  
drugi sprawdziliśmy jak odbija 
się ona na polskich przedsię-
biorstwach w autorskim  
badaniu Siemensa Digi Index. 
Jako partner transformacji 
cyfrowej dla firm, samorządów 
i instytucji publicznych, posta-
wiliśmy sobie za cel stworzyć 
obiektywny i prosty indeks 
określający stopień cyfryzacji  
produkcji w danej firmie czy 
branży. Chcemy poznać główne  
problemy i wyzwania, z jakimi 
się mierzą polscy producen-
ci. Druga edycja badania Digi 
Index prowadzona była w wy-
jątkowym w okresie, kiedy 
praktycznie wszystkie sektory 
gospodarki musiały błyskawicz-
nie przestawić swoje działania 
na nowe tory. Ta niepewność 
odbija się w wynikach badania. 
Jednocześnie widzimy więk-
szą niż rok temu determinację 
firm, by przyspieszyć tempo 
cyfryzacji. Uczestnicy bada-
nia traktują digitalizację jako 
klucz do oszczędzania czasu 
i zasobów, zwiększenia własnej 
konkurencyjności i stabilnego 
funkcjonowania firmy, również 
w warunkach niepewności.

Zapraszam do lektury!
Dominika Bettman”Dominika Bettman

Prezeska zarządu
(CEO) oraz dyrektorka
Digital Industries
w Siemens Polska



2Executive  
Summary

Digitalizacja  
to zastąpienie  
konwencjonalnych  
procesów zarówno  
produkcyjnych,  
jak i biznesowych,   
ich cyfrowymi  
odpowiednikami  
oraz monetyzacja  
posiadanych  
już danych.

Executive  
summary 

Digital  
Enterprise  
Index = 1,8 pkt. 

Digi Index [Digital Enterprise Index], 

czyli poziom cyfryzacji produkcji 

w Polsce, uśredniony dla czterech 

sektorów biorących udział w badaniu: 

Machinery, Automotive, Chemistry&-

Pharmacy, Food&Beverages, wynosi 

1,8 pkt. na 4-punktowej skali. Taki wy-

nik (poniżej 2 pkt.) świadczy o pilnej 

potrzebie wprowadzenia zmian w za-

kresie digitalizacji przedsiębiorstw. 

Najwyższy wskaźnik  
digitalizacji ma  
branża Chemistry 
&Pharmacy (2,0 pkt.). 

Jest to górny zakres dla najniższego 

poziomu cyfryzacji w firmie. Wskaźnik 

w przedziale 2,1-2,5 świadczy o two-

rzeniu podstaw cyfryzacji w firmie. 

Polski sektor chemiczny i farmaceu-

tyczny jest jeszcze przed tym etapem 

rozwoju. 

Zarządzanie danymi 
ma największy wpływ 
na uzyskaną wartość 
wskaźnika. 

Na końcową wartość pomiaru ma 

wpływ sześć obszarów: planowanie 

strategiczne, organizacja i administra-

cja, integracja systemów, produkcja 

i działania operacyjne, zarządzanie 

danymi i zastosowanie procesów cy-

frowych. W każdej branży obszar za-

rządzania danymi osiągnął najwyższe 

wartości (od 2,6 do 3,1 pkt). Drugi kra-

niec skali w każdym sektorze osiągały 

takie obszary jak integracja systemów 

oraz organizacja i administracja.  

Umiarkowany  
stopień digitalizacji 
firm. 

Co trzeci respondent deklaruje sto-

pień cyfryzacji w firmie na poziomie 

20-39%. Zaledwie 6% firm ocenia ten 

wskaźnik na poziomie przekracza-

jącym 80%. Stosunkowo najlepiej 

wypada branża Automotive, w której 

skumulowany wynik stopnia cyfryza-

cji powyżej 40% wynosi 56,7%. 

60% firm zamierza 
utrzymać ten sam  
poziom wydatków  
na cyfryzację  
w najbliższych  
12 miesiącach. 

Dla porównania, tylko 13,3% respon-

dentów zamierza te wydatki zwięk-

szać. Branża chemiczna i farma-

ceutyczna jest najbardziej skłonna 

zwiększać inwestycje w tym obszarze 

(30% wskazań). 6,7% firm z branży Ma-

chinery zamierza w najbliższym roku 

ograniczyć wydatki na digitalizację. 

9,3% firm  
nie przeznacza  
środków na cyfryzację 
ze swoich średnio-
rocznych zysków. 

Brak wydatków na digitalizację dekla-

ruje aż 20% firm z branży Machinery 

i tylko 3,3% firm z branży Automotive. 

Z kolei 1/3 firm z sektorów Food&Be-

verages oraz Machinery przeznacza 

finanse na cyfryzację produkcji.  

Średni poziom  
zysków  
przeznaczanych  
na cyfryzację  
procesów  
produkcji to 9,12%. 

Największy udział 

zysków na ten cel 

przeznacza branża Ma-

chinery (11,25%), najmniejszy 

– Automotive (8,25%).

„Nie wiem” jest częstą odpowie-

dzią zarówno w pytaniu o przyszłe, 

jak i aktualne inwestycje w cyfryzację. 

Problematyczne jest tu zwłaszcza 

projektowanie obecnych budże-

tów przedsiębiorstw (średnio 62,7% 

wskazań), ale aż co czwarta firma nie 

umie odpowiedzieć na pytanie, jak 

będą wyglądały inwestycje w obszar 

digitalizacji w ciągu najbliższego 

roku. Wynikać to może z ogromnych 

zawirowań w gospodarce w minio-

nym roku, a także wciąż niepewnych 

perspektyw na przyszłość. 

Jako główną  
barierę przejścia  
w kierunku  
gospodarki  
cyfrowej firmy  
wymieniają brak  
odpowiedniego 
wsparcia  
finansowego  
(34% odpowiedzi). 

Tę barierę istotnie częściej wskazują 

firmy nie prowadzące działalności 

eksportowej. Po 16% odpowiedzi 

uzyskały: brak wiedzy na temat two-

rzenia strategii przejścia na digitali-

zację, brak wiedzy, jak wykorzystać 

w tym celu zgromadzone już w firmie 

dane oraz brak możliwości integracji 

systemów pochodzących od różnych 

dostawców. 

Główne  
korzyści płynące  
z cyfryzacji,  
to według  
ankietowanych  
firm wyższa  
wydajność (35,3%)  
i oszczędność  
kosztów (34%).  

Korzyści płynące z przejścia na go-

spodarkę cyfrową to zbieranie i prze-

twarzanie danych w znacznie krót-

szym czasie (coraz częściej w czasie 

rzeczywistym), usprawnienie pracy, 

zwiększenie elastyczności produk-

cji, większa kontrola nad procesami 

produkcyjnymi oraz nieplanowymi 

stratami.

Transformacja cyfrowa w przedsię-

biorstwach prowadzi do oszczędno-

ści czasu i zasobów, optymalizacji 

procesów produkcyjnych, zwiększenia 

własnej konkurencyjności. Respon-

denci biorący udział w badaniu Digi 

Index z reguły są świadomi zalet 

digitalizacji. Nie zawsze przekłada 

się to jednak na aktywne dążenie do 

rozpoczęcia i wdrożenia tego procesu 

u siebie w firmie. Początkiem tej drogi 

jest przygotowanie strategii digitali-

zacji przedsiębiorstwa, zbudowanie 

zespołu odpowiedzialnego za ten pro-

ces i przygotowanie odpowiedniego 

budżetu na działania. Okazuje się, że 

większość badanych firm znajduje się 

na początku tej drogi. Z odpowiedzi 

udzielanych przez respondentów ry-

suje się obraz producentów w trakcie 

trudnej i żmudnej przemiany, w której 

nie wiadomo od czego zacząć, za to 

należy pokonywać przewidziane i nie-

przewidziane bariery w postaci braku 

jasnego planu, braku wystarczających 

środków finansowych, braku ludzi 

z odpowiednią wiedzą, a także zawiro-

wań gospodarczych wpływających na 

stabilność firmy. Pandemia COVID-19, 

która zdominowała 2020 rok, była 

„czarnym łabędziem”, czyli zjawiskiem 

niemożliwym do przewidzenia. Z jed-

nej strony uświadomiła wielu firmom, 

że digitalizacja ułatwia łagodniejsze 

przejście przez nieprzewidziany kryzys, 

z drugiej strony – znacznie utrudniła 

uruchomienie procesów digitalizacji 

w firmach.   



3O BADANIU

O badaniu
Charakterystyka 
badanych

Zatrudnienie badanych firmZatrudnienie badanych firm

Rodzaj produkcjiStaż na rynku

Dyskretna>21LAT Ciągła11-20 LAT

BADANI  
PRODUCENCI  

WG BRANŻ
Ogółem N=150

200-249  
OSÓB

150-199  
OSÓB

100-149  

OSÓB

50-99  

OSÓB 26,7%

12,7%

33,3%

27,3%

Food  
& Beverages

40%
Automotive

20%

20%
Chemistry 
& Pharmacy

20%
Machinery

69,3% 30,7%72,7% 24,0%

<10 LAT
3,3%



3O BADANIU

O badaniu
>101

mln PLN

51-100
mln PLN

11-50
mln PLN

6-10
mln PLN

>5
mln PLN

odmowa 
podania

12,0%

6,7%

39,3%
N=150, próba ogólnopolska

15,3%

20,0%

6,7%

tak

nie

odmowa 
podania

82,7%

16,7%

0,6%

Charakterystyka 
badanych

ROCZNE  
OBROTY

PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI
EKSPORTOWEJ

Region  
Północno-Zachodni
woj. zachodniopomorskie
woj. lubuskie
woj. wielkopolskie

19,3%

Region  
Południowo 
-Zachodni
woj. opolskie
woj. dolnośląskie

11,4%

Region  
Południowy
woj. małopolskie
woj. śląskie

18,0%

Region  
Północny
woj. pomorskie
woj. kujawsko
pomorskie
woj. warmińsko  
mazurskie

12,0%

Region  
Centralny
woj. mazowieckie
woj. łódzkie

20,6%

Region  
Wschodni
woj. świętokrzyskie
woj. podlaskie
woj. lubelskie
woj. podkarpackie

18,7%

LOKALIZACJA



Wyniki  
Digi Index
2021
Średni wynik  
dla badanych 
branż

4Digi  
Index  
2021 

1 2 3 4

1,8
1 2 3 4

Food  
& Beverages 1,7

1 2 3 4

Automotive 1,7

1 2 3 4

Chemistry 
& Pharmacy 2,0

1 2 3 4

Machinery 1,7

1 2 3 4

Wyniki

Wynik 2.6-3.0
Przeciętny  

wynik  
w zakresie  

digitalizacji  
– organizacja 

stosuje  
cyfryzację  

w praktyce

Wynik 3.1-3.5
Ponad  

przeciętny  
wynik  

w zakresie  
digitalizacji  

– organizacja  
dąży  

w kierunku  
inteligentnej  

produkcji

Wynik 3.6-4.0
Lider  

w zakresie 
digitalizacji 

– organizacja 
realizuje wizję  
Przemysłu 4.0.

1.  Planowanie  
strategiczne

Pozycjonowanie organizacji, 
strategia, plan inwestycyjny 
oraz mapa cyfrowej transfor-
macji i inteligentnej produkcji.

2.  Organizacja  
i administracja

Rola organizacji i zespołu oraz 
działania na rzecz rozwoju 
talentów w zakresie cyfrowej 
transformacji oraz inteligent-
nej produkcji.

3.  Integracja  
systemów

Sposób wdrażania oraz inte-
gracji systemów informatycz-
nych i systemów automatyza-
cji do zarządzania produkcją i 
działaniami operacyjnymi. 

4.  Produkcja i działania  
operacyjne

Sposób działania organizacji 
w zakresie automatyzacji, 
standaryzacji i bezpieczeń-
stwa informacji o produkcji 
i działaniu.

5.  Zarządzanie  
danymi

Sposoby radzenia sobie  
z gromadzeniem, zarządza-
niem i wykorzystywaniem 
danych do produkcji  
i działania.

6.  Zastosowanie  
procesów cyfrowych

W jaki sposób technologie  
cyfrowe, tj. symulacja wirtu-
alna, cyfrowe przetwarzanie 
i przetwarzanie w chmurze,  
są stosowane w zarządzaniu  
produkcją i działalnością 
organizacji.

SKŁADOWE INDEKSU:

Wynik poniżej 2.0
Bardzo niski wynik w zakresie  

digitalizacji – pilna potrzeba  
wprowadzenia usprawnień  

w kierunku cyfrowej  
transformacji

3 4

Wynik 2.1-2.5
Relatywnie niski wynik 
w zakresie digitalizacji  

– to etap tworzenia  
podstaw cyfryzacji w firmie
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6 
obszarów  
digitalizacji 

Wartość   
DIGI INDEX  
oraz średnie  
arytmetyczne  
sześciu obszarów 
składających się  
na indeks.

4Digi  
Index  
2021 

6
Zastosowanie   

procesów  
cyfrowych

1
Planowanie  
strategiczne

2
Organizacja  
i administracja

3
Integracja   
systemów

4
Produkcja  
i działania  

operacyjne

5
Zarządzanie  

danymi

1,7
1,5

1,0
1,3

2,1

2,6

1,6

1,7
1,4

1,1
1,3

2,2

2,6

1,6

1,7
1,4

1,4
0,9

2,3

3,1

1,3

2,0

1,6

1,7
1,3

2,6

3,0

1,7

Ogółem Branża

Automotive

Machinery

Food  
& Beverages

Chemistry 
& Pharmacy

1,8

1,5

2,9

2,3

1,2

1,3

1,5



Planowanie  
strategiczne

Podejście  
firm do 
wdrażania  
cyfrowej  
transformacji

Na jakim  
etapie firmy 
mają  
opracowany 
program  
strategiczny  
rozwoju 
w kierunku  
cyfrowej  
transformacji?

Czy  
w firmach 
wyznaczono 
budżet  
i opracowano 
plan  
inwestycji  
na rzecz 
wdrażania  
cyfrowej  
transformacji?

To ważniejsze działania wdrażane 
we wszystkich departamentach

To ważniejsze zadanie  
wdrażane przez co najmniej 

jeden departament
To jedno z ważnych  

zadań wdrażanych przez  
wyznaczony dział

To jedno z typowych  
zadań wyznaczonego działu

Nie omawiano  
w ogóle tej kwestii

Nie wiem, trudno powiedzieć

Mamy dokładny program  
i rozpoczęto jego realizację

Mamy program,  
ale wprowadzane  

są do niego poprawki
Jesteśmy na etapie  

opracowywania programu  
(przygotowań)

Rozważamy opracowanie  
takiego programu

W ogóle nie planujemy   
przygotowywać  

takiego programu

Nie wiem, trudno powiedzieć

Wyznaczono budżet  
i dokonano już inwestycji

Wyznaczono budżet i planowane 
są pierwsze inwestycje w pers-

pektywie najbliższych dwóch lat

Wyznaczono budżet,   
ale nie ma planu inwestycji

Opracowano plan inwestycji,  
ale nie wyznaczono budżetu

Nie ma żadnego  
planu inwestycji

Nie wiem,  
trudno powiedzieć

Pozycjonowanie  
organizacji, strategia, 
plan inwestycyjny  
oraz mapa cyfrowej  
transformacji  
i inteligentnej  
produkcji

4Digi  
Index  
2021 

3,3%

13,3%

9,3%

32,7%

18,7%

22,7%

14,0%

11,3%

8,7%

40,7%

4,0%

21,3%

7,4%

25,3%

9,3%

28,0%

11,3%

18,7%



Czy firmy 
wyznaczyły  
dział lub  
osoby  
odpowiedzialne  
za rozwijanie 
cyfrowej  
transformacji  
w firmie?

Czy firmy  
opracowały  
program 
rozwoju  
umiejętności
w zakresie 
technologii  
cyfrowych?

Wyznaczyliśmy dedykowany  
zespół/osobę pracujący/ą  

na pełen etat

Wyznaczyliśmy dedykowany
zespół/osobę działający/a  

doraźnie lub na niepełny etat

Przydzieliliśmy pewne funkcje 
osobom w poszczególnych  
departamentach w firmie

Mamy plan, ale bez przydziału 
osób

W ogóle nie planujemy  
wyznaczać takich osób

Nie wiem, trudno powiedzieć 
/odmowa 8,0%

13,3%

4,0%

32,7%

15,3%

26,7%

Dla wszystkich pracowników

Dla niektórych pracowników

Dopiero przygotowujemy  
taki program

Rozważamy opracowanie
takiego programu

Nie mamy takiego programu

Odmowa 2,0%

14,7%

15,3%

50,7%

12,0%

5,3%

Organizacja  
i administracja

4Digi  
Index  
2021 

Rola organizacji  
i zespołu oraz działania 
na rzecz rozwoju  
talentów w zakresie  
cyfrowej transformacji 
oraz inteligentnej  
produkcji



Integracja  
systemów 

Wykorzystanie 
systemów  
informatycznych

Procentowy 
stopień  
integracji  
systemów  
informaty-
cznych (IT) 
i systemów 
automatyzacji 
(OT)

ERP - Planowania zasobów 
przedsiębiorstwa 

Zintegrowana platforma  
do kontroli przemysłowej

WMS - Zarządzania magazynem 

Pozostałe uzyskujące  
<5 proc wskazań

SCADA Sterowania, nadzoru  
i gromadzenia danych

Nie wiem/odmowa

Rozwiązania chmurowe 

Żadne z wymienionych

MES Realizacji produktu 

APS system zaawansowanego  
planowania i harmonogramowania 

produkcji
Oprogramowanie symulacyjne

6,0%

10,0%

4,0%

18,7%

4,7%

8,7%

22,0%

15,3%

10,0%

38,7%

6,0%

80% lub więcej (Sporadycznie 
konieczna jest obsługa ręczna)

50-79% (Częściowo  
konieczna jest obsługa ręczna)

20-49% (W znacznym stopniu 
konieczna jest obsługa ręczna)

Poniżej 20% (systemy funkcjonują 
stosunkowo odrębnie)

Brak integracji systemów

Nie wiem / odmowa 6,1%

27,3%

24,7%

7,3%

27,3%

7,3%

4Digi  
Index  
2021 

Sposób wdrażania  
oraz integracji systemów 
informatycznych  
i systemów automatyzacji 
do zarządzania produkcją 
i działaniami  
operacyjnymi



Produkcja  
i działania  
operacyjne 

Odsetek  
produkcji i działań 
operacyjnych,
które przebiegają 
w sposób  
zautomatyzowany

Standaryzacja 
produkcji i działań
operacyjnych 
w zakładach

Ocena  
poziomu  
bezpieczeństwa  
sieci ze względu 
na produkcję  
i działania  
operacyjne

Wysoki dobrze rozwinięty  
system zabezpieczeń  

(np. oparty na obronie w głąb)

Standardowy do produkcji i działań 
operacyjnych standardowe zabez-

pieczenia bezpieczeństwa sieci

Niski bezpieczeństwo można
zapewnić korzystając z dostępnych 

rozwiązań ale obecnie ich brak

Częściowy część problemów
możemy rozwiązać stosując

niezależne technologie

Brak mechanizmów kontroli

Nie wiem, trudno powiedzieć 7,3%

4,0%

46,1%

7,3%

6,0%

29,3%

80% lub więcej

60-79%

40-59%

20-39%

19% lub mniej

Nie wiem,  
trudno powiedzieć 2,7%

21,3%

17,3%

28,0%

24,7%

6,0%

W większości zakładów
produkcyjnych jest  

jeden standard

W jednym zakładzie
produkcyjnym są wdrożone

jednolite standardy

W niektórych działach zakładu
są wdrożone jednolite standardy

Standardy dotyczą tylko
niektórych linii produkcyjnych 

w jednym zakładzie

Nie mamy  
jednolitych standardów

Nie wiem, trudno
powiedzieć/odmowa 1,4%

3,3%

38,7%

20,0%

3,3%

33,3%

4Digi  
Index  
2021 

Sposób działania  
organizacji  
w zakresie  
automatyzacji,  
standaryzacji  
i bezpieczeństwa  
informacji  
o produkcji 
i działaniu



Zarządzanie  
danymi

Jak szczegółowe 
dane dotyczące 
produkcji i działań 
operacyjnych  
gromadzą firmy?

Ocena  
użyteczności 
gromadzonych 
danych
o produkcji  
i działaniach  
operacyjnych

Pełne dane dotyczące całego 
procesu (80% lub więcej)

Dane dotyczące krytycznych  
procesów (60-79%)

Dane dotyczące części  
tylko procesów (40-59%)

Dane dotyczące tylko  
niewielu procesów (20-39%)

Wyłącznie fragmentaryczne  
dane (19% lub mniej)

Nie wiem, trudno powiedzieć/
odmowa 6,0%

11,3%

12,0%

2,0%

18,7%

50,0%

Możliwe jest ich pełne  
wykorzystanie, które pozwala  

na usprawnienia (naprawy
zapobiegawcze, systemy  

uczące, dostęp online)

Możliwe jest ich częściowe  
wykorzystanie danych głównie  

do wyłapania problemów  
i bieżącego usprawniania

Niewielkie wykorzystanie danych

Obecnie nie korzystamy  
z tych danych, ale chcemy  

(pracujemy nad tym)

Nie korzystamy i nie planujemy

Nie wiem, trudno powiedzieć 1,4%

2,7%

43,3%

4,0%

11,3%

37,3%

4Digi  
Index  
2021 

Sposoby  
radzenia sobie 
z gromadzeniem, 
zarządzaniem 
i wykorzystywaniem 
danych do produkcji  
i działania



Zastosowanie  
procesów  
cyfrowych

W ilu działaniach 
produkcyjnych 
firmy stosują 
technologię  
wirtualnej  
symulacji?

Jak wiele działań 
doprowadziło  
do przepływu 
danych pomiędzy 
światem
wirtualnym  
a rzeczywistym?

Stopień  
wykorzystania  
aplikacji
chmurowych  
dla przemysłu

We wszystkich

W dwóch lub więcej

W jednym

W żadnym

Nie wiem, trudno
powiedzieć /

odmowa

51,9%
52,2%

9,6%
19,6%

3,8%
2,1%

21,2%
19,6%

13,5%
6,5%

Wszystkie

Dwa lub więcej

Jedno

Żadne

Nie wiem, trudno
powiedzieć / odmowa

50,7%

10,0%

15,3%

8,0%

16,0%

Na co dzień  
(w znacznym stopniu)

W niektórych sytuacjach

Testowo skorzystalismy  
w pojedyńczym scenariuszu

Planujemy z nich korzystać  
w najbliższych dwóch latach

Nie mamy planów korzystania
z aplikacji chmurowych

Nie wiem, trudno powiedzieć
/ odmowa 5,4%

7,3%

18,0%

53,3%

6,7%

9,3%

Produkcja dyskretna
Produkcja ciągła

4Digi  
Index  
2021 

Sposób, w jaki  
technologie cyfrowe,  
tj. symulacja wirtualna, 
cyfrowe przetwarzanie  
i przetwarzanie  
w chmurze, są stosowane 
w zarządzaniu produkcją 
i działalnością organizacji



Podsumowanie
Największy wpływ na uzyskany wynik 

ma obszar „zarządzania danymi”, 

dotyczący tego jak skutecznie orga-

nizacja gromadzi i wykorzystuje dane 

odnoszące się do produkcji i działań 

operacyjnych a także obszar „produk-

cja i działania operacyjne” odnoszący 

się do sposobu działania organizacji 

w zakresie automatyzacji, standaryza-

cji i bezpieczeństwa informacji o pro-

dukcji i działaniu. Warto zauważyć, że 

branża Chemistry&Pharmacy jest jed-

ną z tych, które ze skutków pandemii 

wyszły obronną ręką, a przynajmniej 

część  przedsiębiorstw z tego sektora 

można zakwalifikować do kategorii 

strategicznych. 

Tylko 6% firm  
ma wskaźnik  
cyfryzacji produkcji  
przekraczający 80%. 
Najczęstszym  
przedziałem jest  
poziom 20-39%  
– wskazuje go  
30% badanych  
przedsiębiorstw. 

Stopień digitalizacji  
produkcji na 19% 
lub mniej określają 
przede wszystkim 
reprezentanci  
Food&Beverages. 

Ogólnie rzecz biorąc, firmy są świa-

dome korzyści płynących z cyfryzacji 

i zamierzają w nią inwestować. W naj-

bliższych 12 miesiącach budżet na 

digitalizację procesów produkcyjnych 

zamierza zwiększyć 13,3% badanych 

firm. Z tego aż 30 %  firm sektora Che-

mistry&Pharmacy zamierza zwiększyć 

inwestycje na ten cel. Większość 

badanych deklaruje jednak, że środki 

inwestowane w cyfryzację procesów 

produkcyjnych utrzymają na tym 

samym poziomie (60%). Najczęściej 

jednak firmy nie potrafią określić, jak 

w bliskiej perspektywie będą kształ-

tować się ich budżety na cyfryzację, 

co można łączyć ze wciąż niepewną 

sytuacją gospodarczą. 

Zdaniem badanych, firmy inwestują-

ce w digitalizację zyskują przewagę 

nad konkurencją przede wszystkim 

w postaci wyższej wydajności zakładu 

i oszczędności kosztów. Istotna jest 

też optymalizacja procesów produk-

cyjnych. 

Główną barierą dla digitalizacji firm 

jest brak finansowego wsparcia. Fir-

my wskazują też na brak dostatecznej 

wiedzy o sposobie opracowywania 

strategii i planów działania stoso-

wanie do możliwości finansowych 

i  potrzeb biznesowych, a także brak 

możliwości integracji systemów po-

chodzących od różnych dostawców. 

Aktualny jest też problem związany 

z niską wiedzą producentów o możli-

wości wykorzystania już zgromadzo-

nych danych. 

W ciągu minionego roku normą były 

przestoje w produkcji, zaburzenia łań-

cucha dostaw, absencja pracowników 

spowodowana chorobą, duże zmiany 

zachowań konsumenckich. 

Branżą, która zanotowała najwyższy 

odczyt wskaźnika DIGI Index, jest che-

mia i farmacja (2,0 pkt). wskaźnik ten 

nadal jest jednak stosunkowo niski 

i wykazuje potrzebę licznych uspraw-

nień, które przybliżą producentów 

do cyfrowej transformacji. 

Badanie DIGI Index  
przeprowadzone było 
w wyjątkowym okresie, 
kiedy większość branż 
i firm zmagała się 
od około roku  
z gospodarczymi  
skutkami pandemii 
COVID-19

4Digi  
Index  
2021 



Podsumowanie 
w podziale  
na zmienne 
profilowe 

Podają również, że jeśli chodzi o produkcję 

i działania operacyjne, brak jest mechanizmów 

kontroli. 

 

Firmy produkujące tylko na rynek krajowy 

istotnie częściej informują, że gromadzą dane 

dotyczące tylko niewielu procesów produkcji 

i działań operacyjnych (20-39%).

Digitalizacja postępuje szybciej 

w dużych firmach. Przedsiębiorstwa 

zatrudniające 200-249 pracowników 

istotnie częściej deklarują, że w ich 

firmie wyznaczono budżet na rzecz 

wdrażania cyfrowej transformacji 

i dokonano już inwestycji. To głównie 

w tych przedsiębiorstwach wyznaczo-

no  osobę lub dział odpowiedzialny 

za rozwijanie cyfrowej transformacji.

Firmy prowadzące działalność ekspor-

tową istotnie częściej potwierdzają, 

że mają dokładny program rozwoju 

firmy w kierunku cyfrowej transfor-

macji i realizują go. Przedsiębiorstwa 

działające tylko w Polsce dopiero 

rozważają opracowanie takiego pro-

gramu.

Podmioty obecne na rynku co naj-

mniej 21 lat istotnie częściej przepro-

wadzają transformację cyfrową we 

wszystkich swoich działach.

Na automatyzację  
na poziomie 60-79% 
wskazują głównie  
najwięksi producenci 
(200-249 pracowników) 

W najmniejszych  
firmach (50-99 pracowników)  
19% lub mniej produkcji  
i działań operacyjnych  
przebiega w sposób  
zautomatyzowany. 

Na zautomatyzowanie  
produkcji na poziomie 19% 
lub mniej wskazują istotnie 
częściej producenci,  
którzy nie eksportują 
swoich wyrobów.

Testy statystyczne  
nie wykazały żadnych  
istotnych różnic w 
kwestii prognozy 
budżetu na  
digitalizację procesów  
produkcyjnych  
w nadchodzących  
12 miesiącach. 

Oznacza to, że badanych 
firm w tym obszarze nie 
różnicują takie zmienne 
jak: rozmiar zatrudnienia, 
branża, działalność  
eksportowa, staż na  
rynku oraz obroty.

4Digi  
Index  
2021 



5DIGITALIZACJA  
PROCESÓW  
PRODUKCYJNYCH 

Stopień cyfryzacji  
z perspektywy 
respondentów

80 proc.  
lub więcej

40-59 proc.

6,0%

16,7%

14,0%

30,0%

26,7%

6,6%

60-79 proc.

20-39 proc.

19 proc.  
lub mniej

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Jak procentowo 
firmy określają 
stopień digitalizacji  
produkcji w swojej  
firmie?

6,7%

16,7%

13,3%

16,7%

35,0%

11,6%

6,7%

3,3%

16,7%

36,7%

26,7%

9,9%

80 proc.  
lub więcej

40-59 proc.

6,7%

40,0%

10,0%

43,3%

0%

0%

60-79 proc.

20-39 proc.

19 proc.  
lub mniej
Nie wiem, 

trudno
powiedzieć

80 proc.  
lub więcej

40-59 proc.

3,2%

6,7%

16,7%

36,7%

36,7%

0%

60-79 proc.

20-39 proc.

19 proc.  
lub mniej
Nie wiem, 

trudno
powiedzieć

Automotive
Food 
&Beverages

Chemistry 
&Pharmacy

Machinery



Jak zmieni się 
budżet na  
digitalizację  
procesów  
produkcyjnych  
w nadchodzących 
12 miesiącach?  

Zwiększy się

Zmniejszy się

13,3%

2,0%

60,0%

24,7%

Utrzyma na tym  
samym poziomie

Nie wiem/odmowa

5DIGITALIZACJA  
PROCESÓW  
PRODUKCYJNYCH 

Zwiększy się

Zwiększy się

Zmniejszy się

Zmniejszy się

6,7%

10,0%

10,0%

30,0%

0,0%

6,7%

0,0%

3,3%

56,7%

63,3%

65,0%

50,0%

36,6%

20,0%

25,0%

16,7%

Utrzyma na 
tym samym 

poziomie

Utrzyma na 
tym samym 

poziomie

Nie wiem/
odmowa

Nie wiem/
odmowa

Automotive
Food 
&Beverages

Chemistry 
&PharmacyMachinery



Jaki procent  
zysków  
średniorocznie 
firmy inwestują  
w digitalizację  
procesów  
produkcyjnych?

Inwestujemy

Inwestujemy

Nie wiem

Nie wiem

26,7%

33,4%

33,4%

13,3%

70,0%

46,6%

60,0%

76,7%

3,3%

20,0%

6,6%

10,0%

Nie  
inwestujemy

Nie  
inwestujemy

8,25%

9,12%

11,25%

8,43%

9,63%

Średni procent  
zysków przeznaczanych  
na digitalizację

Średni procent  
zysków przeznaczanych  
na digitalizację dla  
wszystkich branż

Średni procent  
zysków przeznaczanych  
na digitalizację

Średni procent  
zysków przeznaczanych  
na digitalizację

Średni procent  
zysków przeznaczanych  
na digitalizację

Do 5 proc.

Ponad 11 proc.

15,3%

6,0%

6,7%

9,3%

62,7%

6-10 proc.

W ogóle nie
inwestujemy  

w digitalizację

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Chemistry 
&PharmacyMachinery

Automotive
Food 
&Beverages

5DIGITALIZACJA  
PROCESÓW  
PRODUKCYJNYCH 



Brak możliwości  
integracji systemów 
informacyjnych 
różnych dostawców 16,0%

Brak wiedzy  
na temat możliwości 
wykorzystania  
zgromadzonych 
danych

16,0%

Brak wiedzy  
na temat sposobu  
opracowywania 
strategii i planów  
działania stosownie 
do potrzeb  
biznesowych

Inne pojedynczo  
wskazywane

Sposób zarządzania przedsiębiorstwem, struktura  
organizacyjna i charakterystykafunkcji nie usprawniają pracy

Brak uwzględnienia cyfrowej transformacji w perspektywie strategicznej 

Nie wiem,  
trudno powiedzieć/ 
odmowa

16,0%

12,6%

Brak systematycznego  
planowania na wczesnym 
etapie powoduje  
niepotrzebne przeróbki  
na późniejszych etapach

12,0%

9,3%

8,7%

18,6%

Trudności  
podczas  
wdrażania  
cyfrowej  
transformacji

34,0%Brak  
finansowego 
wsparcia

5DIGITALIZACJA  
PROCESÓW  
PRODUKCYJNYCH 



Przewagi  
firm, które  
inwestują  
w cyfrową  
transformację

35,3%

34,0%

27,3%

18,0%

Wyższa  
wydajność

Oszczędności 
kosztów

Optymalizacja 
procesów

Elastyczny  
proces produkcji

Wyższa jakość  
produktu

Zwiększenie ogólnej 
konkurencyjności

wskazuje na “Nie wiem”

Inne pojedynczo 
wskazywane

Większe możliwości  
w zakresie wdrażania  
innowacyjnych  
rozwiązań

Skrócenie czasu wprowadzania  
produktu na rynek

16,7%

12,0%

15,3%

7,3% 16,7%

12,7%

5DIGITALIZACJA  
PROCESÓW  
PRODUKCYJNYCH 



2020
2021

Niepewność  
roku  
pandemicznego 
Funkcjonowanie w warunkach 
niepewności rynkowej  
utrudnia podejmowanie  
decyzji o wydatkach  
na digitalizację

6NIEPEWNOŚĆ 
ROKU  
PANDEMICZNEGO 

Badanie Digi Index 2021 przeprowa-

dzono w wyjątkowym momencie. 

Od około roku firmy funkcjonowały 

w rzeczywistości pandemicznej, nie-

rzadko doświadczając – okresowych 

przestojów produkcji, podyktowanych 

wprowadzonym przez rząd lockdow-

nem, zachorowaniami wśród per-

sonelu lub przerwami w dostawach 

materiałów z zagranicy. Planowanie 

digitalizacji produkcji w tych wa-

runkach było dla przedsiębiorstw 

Jaki procent zysków  
średniorocznie  
firmy inwestują  
w digitalizację  
procesów  
produkcyjnych

Jak zmieni się  
budżet na  
digitalizację  
procesów  
produkcyjnych  
w najbliższych  
12 miesiacach)

6,48%
9,12%

Średni  
procent  
zysków

2020
2021

kolejnym wyzwaniem. Cyfryzacja, jako 

proces kosztowny i rozłożony w czasie, 

jest wyjątkowo trudna do przepro-

wadzenia w warunkach globalnej 

niepewności gospodarczej.

W 2021 roku średni odsetek zysków 

przeznaczanych na digitalizację 

zauważalnie wzrósł i wyniósł 9,12% 

(6,48% rok wcześniej). Firmy są skłon-

ne redukować te wydatki w najbliż-

szych dwunastu miesiącach. Choć 

najczęstszą dekla-

racją jest utrzyma-

nie ich na podobnym 

poziomie, to odsetek 

tych odpowiedzi zmalał 

o 8 punktów procentowych 

(z 68 do 60%), głównie na rzecz 

odpowiedzi „nie wiem” (z 16 do 24,7%) 

oraz deklaracji zmniejszenia budżetu 

na digitalizację (z 0 do 2%). Spadła za 

to liczba deklaracji o zwiększaniu tego 

budżetu (z 16 do 13,3%). 

Do 5 proc.

Zwiększy się
13,3%

60%

2,0%

24,7%

15,3%

18%

6,7%

5%

16%

68%

0%

16%

6-10 proc.

Utrzyma na tym 
samym poziomie

Ponad 11 proc.

Zmniejszy się

Ogólnie nie  
inwestujemy 

w digitalizację

Nie wiem/ 
odmowa

Nie wiem,  
trudno  

powiedzieć

6,0%

9,3%

62,7%

4%

18%

55%



Potrzeba  
cyfryzacji 
Spada liczba firm,  
które nie inwestują  
w digitalizację

Mimo trudnego okresu i funkcjo-

nowania w warunkach pandemii 

COVID-19, spadła liczba deklaracji 

o całkowitym braku inwestycji w digi-

talizację. 

W 2020 roku takiej odpowiedzi 

udzieliło 18% respondentów, w 2021 

roku – o połowę mniej (9,35%). Liczba 

deklaracji o inwestowaniu w cyfry-

zację praktycznie nie zmieniła się 

(28% wobec 27% w 2020 roku), firmy 

za to są skłonne przeznaczać na nią 

więcej. Deklarowany procent zysków 

przeznaczanych na ten cel przesunął 

się w stronę wyższych wartości. Za-

uważalnie wzrosła liczba odpowiedzi 

„nie wiem” (z 55% do 62,7%), co może 

świadczyć o trudności realizowania 

aktualnych budżetów firm, koniecz-

ności ich rewidowania i przesuwania 

wydatków na inne cele. 

27% 9,3%28% 55%18% 62,7

inwestujemy nie inwestujemy Nie wiem,  
trudno powiedzieć

2020 2020 20202021 2021 20216NIEPEWNOŚĆ  
ROKU  
PANDEMICZNEGO 



Ogólny  
poziom  
inwestycji  
w cyfryzację

Chemistry 
&Pharmacy
jest jedną z tych, w których zaszły naj-

większe zmiany w ciągu roku. Średni 

procent zysków przeznaczanych na 

digitalizację wzrósł ponad dwukrotnie 

(z 4% do 9,63%). Istotnie spadła liczba 

firm, które w ogóle nie rezerwują 

na ten cel budżetów (z 25% do 10%). 

Natomiast najczęstszym przedziałem 

przeznaczanych na digitalizację zy-

sków jest 6-10% (rok temu było to do 

5%). Widać też duży wzrost niepewno-

ści w branży – aż ¾ respondentów od-

powiedziało na to pytanie „nie wiem” 

(rok temu było ich 60%). 

Automotive
Mimo trudnego roku, branża au-

tomotive deklaruje ogólny wzrost 

inwestycji na cyfryzację. Odsetek firm, 

które nie inwestują w rozwój cyfrowy, 

jest wyjątkowo niski – zmalał z 15% do 

3,3%. Wzrosły też nakłady w prze-

działach 6-10% i powyżej 11% zysków, 

a zmalały w przedziale do 5%. Wzrosła 

też niepewność – aż 70% odpowiedzi 

na to pytanie to „nie wiem” (rok temu 

50%).

Nie wiem, 
trudno  

powiedziec

60%

25%

15,0%

0%

0%

76%

10%

3,3%

6,7%

3,3%

W ogole nie 
inwestujemy 

w digitalizacje

Do 5 proc.

6-10 proc.

Ponad 11 proc.

2020
2021

Machinery
W branży Machinery widać najwięk-

szy skok budżetów przeznaczanych 

na digitalizację, ale dotyczy to głównie 

firm, które już zmierzały w kierunku 

gospodarki cyfrowej. Co piąta firma 

deklaruje brak inwestycji na cel; 

odsetek ten nie zmienił się w ciągu 

roku. Przedsiębiorstwa zdecydowanie 

częściej niż rok temu przeznaczają na 

digitalizację 6-10% zysków lub więcej.

Nie wiem, 
trudno  

powiedzieć

40%

20%

30%

10%

0%

46%

20%

20%

6,7%

6,7%

W ogóle nie 
inwestujemy 

w digitalizację

Do 5 proc.

6-10 proc.

Ponad 11 proc.

2020
2021

Food 
&Beverages
Rok pandemiczny okazał się dla bran-

ży spożywczej stabilny. Średni procent 

zysków przeznaczanych na digitaliza-

cję pozostał na tym samym poziomie. 

O połowę zmalał odsetek firm, które 

nie inwestują w rozwój cyfrowy (z 15% 

do 6,7%). Wskaźnik ten wśród bada-

nych branż jest wyjątkowo niski – niż-

szy jest tylko w sektorze motoryzacyj-

nym (3,3%). Przepływ nastąpił głównie 

w kierunku firm przeznaczających na 

digitalizację do 5% zysków (20%). 

Nie wiem, 
trudno  

powiedziec

57,5%

15%

12,5%

7,5%

7,5%

60%

6,7%

20%

6,7%

6,7%

W ogole nie 
inwestujemy 

w digitalizację

Do 5 proc.

6-10 proc.

Ponad 11 proc.

2020
2021

Nie wiem, 
trudno  

powiedziec

60%

15%

20%

0%

0%

70%

3,3%

13,3%

6,7%

6,7%

W ogole nie 
inwestujemy 

w digitalizację

Do 5 proc.

6-10 proc.

Ponad 11 proc.

2020
2021

6NIEPEWNOŚĆ  
ROKU  
PANDEMICZNEGO 



Jak zmieni się 
budżet na  
digitalizację  
procesów  
produkcyjnych  
w nadchodzących 
12 miesiącach? 
Badane branże  
przyjmują różne  
strategie związane  
z inwestowaniem  
w cyfryzację

Chemistry 
&Pharmacy
Branża chemiczna to jeden z wygra-

nych roku pandemicznego. W tej 

grupie najbardziej wzrósł odsetek 

firm, które chcą zwiększać przyszłe 

Machinery
Branża Machinery to jedna z tych, 

w których procesy cyfryzacyjne były 

najbardziej pogłębione. Jest to też 

sektor, który bardzo ucierpiał na 

pandemii. Duży przemysł maszynowy 

został na pewien czas unierucho-

miony, m.in. z powodu koronawirusa 

wśród załóg i przerwania łańcuchów 

dostaw obejmujących nieraz cały 

świat. W 2020 roku dawał się we znaki 

niedobór komponentów produkowa-

nych w Azji, głównie w Chinach, lub 

Afryce. Często te łańcuchy nie zostały 

do tej pory w pełni odbudowane. 

Istotną kwestią był też czasowo znacz-

nie niższy popyt na produkty Machi-

nery. To wszystko sprawia, że branża, 

w której proces cyfryzacji postępował 

dynamicznie, wyhamowała. O po-

łowę spadł odsetek firm, które chcą 

zwiększać inwestycje w digitalizację 

produkcji, pojawiły się też deklaracje 

zmniejszania inwestycji (67% odpo-

wiedzi wobec braku takich deklaracji 

w 2020 roku). Co piąta firma nie chce 

obecnie deklarować się w temacie in-

westycji w cyfryzację przez najbliższy 

rok, przy zaledwie 5% takich odpowie-

dzi w 2020 roku. 

Food 
&Beverages
Branża spożywcza przeszła przez 

rok pandemiczny bez większych 

wstrząsów – to sektor relatywnie 

niepodatny na przestoje w produkcji 

czy zależność od dostawców z innych 

kontynentów. Mimo to, i w tej branży 

pojawia się pewna ostrożność związa-

na z inwestowaniem w cyfryzację linii 

produkcyjnych. Zmalała liczba firm, 

które zamierzają inwestować więcej 

(z 17,5% do 10%), ale aż dwie trzecie 

firm zamierza utrzymać obecny 

poziom inwestycji. Jedna czwarta 

firm nie chce deklarować, czy inwe-

stycje te będzie zwiększać w najbliż-

szych miesiącach. 

2020
2021Zwiększymy  

budżet

20%

75%

0%

5,0%

10%

63%

6,7%

20%

Budżet 
zostanie na 
podobnym 

poziomie

Zmniejszymy  
budżet

Nie wiem/ 
trudno  

powiedzieć

2020
2021Zwiększymy  

budżet

5%

85%

6,0%

6,0%

30%

50%

3,3%

16,7%

Budżet 
zostanie na 
podobnym 

poziomie

Zmniejszymy  
budżet

Nie wiem/ 
trudno  

powiedzieć

2020
2021Zwiększymy  

budżet

17,5%

60%

0%

22,5%

10%

65%

0%

25,0%

Budżet 
zostanie na 
podobnym 

poziomie

Zmniejszymy  
budżet

Nie wiem/ 
trudno  

powiedzieć

Automotive
Branża motoryzacyjna to jedna z tych, 

z którymi pandemia koronawirusa 

obeszła się najsurowiej. Początek 

2020 roku oznaczał dla niej czaso-

we zamknięcie fabryk. Pandemia 

rozpoczęła się w Chinach, gdzie wiele 

największych firm ma swoje fabryki 

lub kupuje komponenty od dostaw-

ców. Lockdown, który objął w różnym 

stopniu niemal wszystkie kraje 

rozwinięte, spowodował drastyczny 

spadek popytu na samochody i części 

samochodowe. Najwięksi producenci 

ponieśli straty liczone w miliardach 

euro. Wśród polskich przedstawicieli 

tej branży przyniosło to wyhamo-

wanie apetytów na rozwój cyfrowy. 

Sektor, który w ubiegłym roku był 

liderem w przyspieszaniu digitalizacji 

produkcji (20%) dziś znalazł się na koń-

cu – zaledwie 6,7% firm chce zwiększać 

inwestycje w cyfryzację. To również 

sektor, w którym procent odpowiedzi 

świadczących o niepewności jest naj-

większy – aż 36,6% nie wie, jak będzie 

inwestować w rozwój w najbliższym 

roku. 

2020
2021

Zwiększymy  
budżet

20%

60%

0%

20%

6,7%

56,7%

0%

36,6%

Budżet 
zostanie na 
podobnym 

poziomie

Zmniejszymy  
budżet

Nie wiem/ 
trudno  

powiedzieć

budżety na cyfryzację produkcji 

– o rekordowe 25 punktów procen-

towych. Jednocześnie w sposób 

zauważalny zmalała liczba firm, które 

zamierzają te budżety utrzymać bez 

zmian. W odpowiedziach firm z bran-

ży Chemistry&Pharmacy odbija się 

też niepewność związana z trudnym 

rokiem – pojawiły się deklaracje o 

zmniejszeniu budżetów na cyfryzację 

(3,3% odpowiedzi przy braku takich 

deklaracji w 2020 roku), a aż 16,7% nie 

chce wyrokować w tej sprawie (przy 

10% w roku ubiegłym). 6NIEPEWNOŚĆ  
ROKU  
PANDEMICZNEGO 



„Nie wiem” 
– najczęstsza odpowiedź  
w pytaniu o wydatki  
na digitalizację

W każdej badanej branży wzrósł 

odsetek odpowiedzi „nie wiem”, 

czy to w pytaniu o przeznaczenie 

na cyfryzację procesów produkcji 

aktualnych zysków, czy to w pyta-

niu o planowany na ten cel przyszły 

budżet. Wydaje się, że tak duża 

zmiana świadczy o wzroście niepew-

ności związanej z funkcjonowaniem 

firm w rzeczywistości pandemicznej, 

trudnością szacowania aktualnych 

i przyszłych przychodów przedsię-

biorstwa i ogólnie pojętym zaufaniem 

do przyszłości. Pandemia COVID-19 

była tzw. „czarnym łabędziem”, czyli 

zjawiskiem praktycznie niemożliwym 

do przewidzenia.

Relatywnie najniższy wzrost odpo-

wiedzi „nie wiem” wystąpił w branży 

Food& Beverages, z którą pandemia 

obeszła się najłagodniej i która do-

świadczyła najmniejszych perturbacji 

związanych z lockdownem i zmianą 

zachowań klientów. Największego 

wzrostu niepewności w tym obsza-

rze doświadczyły branże Automotive 

i Machinery. Nawet w branży Chemi-

stry&Pharmacy, która, jak się wydaje, 

mogła wręcz skorzystać na pandemii 

COVID-19, widać wzrost niepewności 

związanej z inwestowaniem w nowe 

technologię i cyfryzację produkcji. 

2020 2020
2021 2021

„nie wiem” 
w pytaniu o średni  

procent zysków  
przeznaczanych  

na cyfryzację produkcji 
w podziale na branże

60% 57,5%

20% 22,5%

70% 60%

36,6% 25%

„nie wiem”  
w pytaniu o budżet na 
digitalizację w następ-

nych 12 miesiącach  
w podziale na branże

Automotive
Food 
&Beverages

2020 2020
2021 2021

„nie wiem” 
w pytaniu o średni  

procent zysków  
przeznaczanych  

na cyfryzację produkcji 
w podziale na branże

40% 60%

5% 10%

46,6% 76,7%

20% 16,7%

„nie wiem”  
w pytaniu o budżet na 
digitalizację w następ-

nych 12 miesiącach  
w podziale na branże

Chemistry 
&Pharmacy

Machinery
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DIGI Index 2021  
stawia sobie dwa  
cele – służy określeniu 
poziomu digitalizacji 
średnich firm  
w Polsce w wybranych 
branżach rozumianego 
jako poziom świado-
mości wśród zarzą-
dzających wagi i roli 
tego obszaru oraz 
bada realną moż-
liwość osiągnięcia 
przez polski przemysł 
poziomu Przemysłu 
4.0 i inteligentnej 
produkcji.  
  

Uśredniony wynik uzyskany w tym 

roku plasuje się  na poziomie 1,8, co 

oznacza, że przemysł w Polsce ma 

jeszcze sporo do nadrobienia w sferze 

digitalizacji i że istnieje pilna potrze-

ba po stronie firm do wprowadzenia 

takich rozwiązań.  Mimo imponują-

cych wyników przemysłu w Polsce 

(w marcu br. produkcja przemysłowa 

wzrosła o 18,9% w ujęciu rocznym 

– to jeden z największych wzrostów 

w historii pomiarów), bez digitalizacji 

nie sposób w pełni skonsumować 

tego sukcesu. 

Podczas pandemii radykalnie przy-

spieszyło wykorzystywanie narzę-

dzi nowych technologii, internetu 

w różnych dziedzinach – od biurowej 

pracy zdalnej poprzez nowe modele 

opieki zdrowotnej z wykorzystaniem 

baz danych i sztucznej inteligencji. 

Brak rozwiązań cyfrowych wpływa nie 

tylko na produkcję w przedsiębior-

stwach, ale także na decyzje strate-

giczne, szczególnie istotne w okresie 

pandemii. Ważna jest kooperacja 

między uczelniami a przemysłem – 

edukacja i praktyczne kompetencje 

otworzą przedsiębiorcom drogę do 

sprawniejszego wdrażania rozwiązań 

cyfrowych. Potrzebny jest silny impuls 

finansowy do zmian, szczególnie 

w sektorze MŚP, w którym rośnie za-

interesowanie rozwojem kompetencji 

cyfrowych.

Czempionami cyfryzacji okazały się 

chemia i farmacja, które osiągnęły  

najwyższy w porównaniu z innymi 

działami przemysłu wynik cyfryza-

cji. Mimo to, cały sektor musi pilnie 

zawalczyć o cyfrową transformację 

(tylko 6% firm może się bowiem 

pochwalić 80% poziomem cyfryza-

cji). To będzie wyzwanie, zważywszy 

na to, że tylko nieco ponad 13% firm 

ankietowanych deklaruje zwiększenie 

inwestycji w obszarze digital.  

Z badania płynie wniosek, że firmy są 

świadome korzyści płynących z cyfry-

zacji. Widać to nawet w porównaniu 

z wynikami z ubiegłego roku. Świa-

domość rośnie szybko, nakłady na cy-

fryzację – z wielu względów – wolniej. 

Szybsze tempo transformacji cyfrowej 

oznacza oszczędności czasu i nakła-

dów w dłuższej perspektywie, daje 

możliwość szybszego reagowania 

na zmiany rynkowe, zwykle stawia też 

producenta w zupełnie nowej, dużo 

silniejszej pozycji wobec konkurencji 

na rynku. Digitalizacja przemysłu 

w większym zakresie pchnęłaby naszą 

gospodarkę na całkiem nowe tory. 

Badanie Digi Index zasługuje na uwa-

gę z tego względu, że obejmuje małe 

i średnie firmy. To prawdziwy baro-

metr kondycji cyfryzacji produkcji 

w naszym kraju. Brakuje w badaniach 

polskiej gospodarki regularnego, 

cyklicznego monitoringu małych 

i średnich przedsiębiorstw pod kątem 

postępu technologicznego. Robi to 

Digi Index. Badanie Siemens Pol-

ska jest wyjątkowe również dlatego, 

że swoim zakresem obejmuje różnie 

gałęzie przemysłu. 



Pandemia i dwu-
krotne zamrażanie 
gospodarki w 2020 r. 
musiało odbić się na 
skłonności przedsię-
biorstw do inwestycji. 

Wszystkie średnie firmy (50-249 

zatrudnionych) przeznaczyły w 2020 

r. na nakłady inwestycyjne w rze-

czowe aktywa trwałe niespełna 2/3 

zysku netto . W 2019 r. było to prawie 

100 proc. Niestety spadły także, i tak 

niewielkie nakłady na oprogramowa-

nie komputerowe. W 2019 r. stano-

wiły one 1,6% zysku netto, w 2020 r. 

już tylko 1,2%. A wydawać się mogło, 

że firmy, przy zrozumiałej pandemicz-

nej wstrzemięźliwości inwestycyjnej, 

zmienią chociaż strukturę inwestycji 

na pro-cyfrową. Tak rynek polski, jak 

i rynek globalny wyraźnie bowiem sy-

gnalizowały, że zdolność do konkuro-

wania po pandemii będzie oparta na 

cyfryzacji, robotyzacji, gromadzeniu 

i profesjonalnym zarządzaniu dużymi 

zbiorami danych. I firmy, szczególnie 

z sektora przemysłowego, muszą się 

do tego przygotować budując stra-

tegie procyfrowego rozwoju. Strate-

gie te powinny zawierać inwestycje 

w wiedzę i kompetencje pracowni-

ków, bo dzisiejszy ich poziom jest 

daleki od potrzeb cyfrowej gospodar-

ki. W 2019 r. tylko 13% polskich firm 

zapewniało swoim pracownikom 

szkolenia z zakresu ICT, gdy średnio 

w UE27 było to 23% firm . Strategie 

procyfrowego rozwoju powinny także 

zakładać zmiany w strukturze orga-

nizacyjnej firm, zwiększanie zakresu 

korzystania z systemów informatycz-

nych, w tym rozwiązań chmurowych 

i zapewnienie ich spójnego i bez-

piecznego działania, zbudowanie 

dostosowanego do potrzeb systemu 

zbierania i zarządzania danymi. 

Jak widać pracy przed polskimi 

przedsiębiorstwami jest bardzo 

dużo. Potwierdzają to wyniki tego-

rocznej edycji badania Digi Index 

2021. Badania bardzo ważnego, bo 

pokazującego w jak niewielkim 

stopniu zdigitalizowana jest produk-

cja w średnich firmach działających 

w czterech kluczowych dla polskiej 

gospodarki branżach przemysłu. 

Tylko w nieco ponad 1/3 badanych 

firm stopień digitalizacji produkcji 

wynosi więcej niż 40%. Niepokojąco 

brzmią także deklaracje badanych 

firm dotyczące budżetu na cyfryzację 

procesów produkcyjnych w najbliż-

szych 12 miesiącach. Mniej firm niż 

w badaniu Digi Index 2020 deklaruje 

wzrost tych nakładów, jednocześnie 

znacznie więcej, bo ¼ firm nie po-

trafi określić, czy budżety te wzrosną, 

pozostaną na poprzednim poziomie, 

czy zmniejszą się. Mimo że powrót do 

normalności w gospodarce wydaje 

się być bliski, bo rośnie liczba zaszcze-

pionych osób, to jak widać przed-

siębiorcy boją się nawet planowania 

wzrostu nakładów na digitalizację. 

To dziwne, bo ucyfrowienie procesów 

produkcyjnych, szczególnie w bran-

żach eksportowych, a takie bada Digi 

Index, jest nieunikniony. Wydają się 

to rozumieć firmy z branży chemicz-

nej i farmaceutycznej, bo wśród nich 

30% planuje zwiększenie wydatków 

(w badaniu z 2020 r. było to tylko 5%). 

Ale i tu wzrósł odsetek firm, które boją 

się niepewności.

Pozytywnym sygnałem może być 

natomiast informacja, że odsetek 

firm w ogóle nie inwestujących w di-

gitalizację spadł z 18% do 9,3%. A tak-

że, że średni deklarowany procent 

zysków przeznaczanych na ucyfrowie-

nie procesów produkcyjnych rośnie 

– szczególnie w branży maszynowej 

oraz chemicznej i farmaceutycznej.

Badanie Digi Index 2021 wyraźnie 

wskazuje na jeszcze jedną ważną 

rzecz - najwyższy czas na wprowa-

dzanie przez rząd instrumentów 

wsparcia (bezpośredniego i pośred-

niego) dla procesów digitalizacji 

produkcji w przedsiębiorstwach. 

Będziemy mieć bardzo duże środki 

z UE, tak w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy, jak i nowej Perspektywy 

Finansowej 2021-2027. Także Polski 

Ład powinien być bardziej nastawiony 

na inwestycje prorozwojowe, w tym 

przede wszystkim w cyfryzację. Po-

trzebne są także rozwiązania podat-

kowe, które zwiększać będą skłonność 

przedsiębiorstw do inwestowania 

w digitalizację procesów produkcyj-

nych i zmniejszać niepewność takich 

inwestycji.

Nie tylko firmy mają dużo do zrobie-

nia, ale rząd także.7Komentarze  
Eksportów
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Andrzej  
Soldaty 
Dyrektor Centrum  
Przemysłu 4.0  
Politechniki Śląskiej

interakcji, praca zdalna, problemy 

zaopatrzeniowe - to tylko niektóre 

czynniki wymagające stosownych 

przeobrażeń w organizacji łańcuchów 

wartości. W rozwiązywaniu tych pro-

blemów kluczową rolę odgrywa trans-

formacja cyfrowa umożliwiając utrzy-

manie ciągłości procesów pomimo 

powyższych ograniczeń. Obserwacje 

zmian następujących w ostatnim 

roku, w ujęciu globalnym, wskazują 

na silnie rosnącą dynamikę wdrażania 

rozwiązań cyfryzacji i efektywnego 

wykorzystywania danych.

Na pytanie, jak w ten  trend wpisu-

je się krajowy sektor średnich firm 

wytwórczych, odpowiedzi dostarcza 

raport DIGI INDEX 2021. Jest to efekt 

badania przeprowadzonego po roku 

funkcjonowania gospodarki w ograni-

czeniach pandemicznych. 

Wynikowa wartość wskaźnika może 

być  zaskoczeniem w porównaniu 

z wartością ubiegłoroczną i w świetle 

wspomnianego powyżej trendu. 

DIGI INDEX 2021 jest bowiem niższy 

niż w ubiegłym roku, co sugeruje 

obniżenie poziomu digitalizacji pro-

dukcji w Polsce. Porównując warto-

ści  cząstkowe w sześciu obszarach 

składających się na index widać, 

że decydujący wpływ na pogorszenie 

wyniku maja dwa czynniki, podczas 

gdy w pozostałych stan uległ po-

prawie lub się nie zmienił.  Pierwszy  

dotyczy  opracowywania przez firmy 

programu rozwoju umiejętności 

dotyczących technologii cyfrowych. 

Pomimo tego, że wzrasta udział firm 

traktujących transformację cyfrową 

jako strategiczne przedsięwzięcie, 

to działania firm ukierunkowane na 

Obecna edycja  
raportu DIGI INDEX 
powstała na podstawie 
badań prowadzonych 
w okresie szczegól-
nych wyzwań dla 
przedsiębiorców. 

Zaburzenia wywołane pandemią 

odciskają bardzo silne piętno na 

wszystkich sektorach gospodarki, 

prowadząc do istotnych zmian w ich 

funkcjonowaniu. Dystansowanie 

społeczne, ograniczanie fizycznych 

zorganizowany rozwój wymaganych 

kompetencji uległy zdecydowanemu 

zahamowaniu. Drugim obszarem 

rzutującym negatywnie na łączny 

wynik jest deklarowany przez respon-

dentów, niższy niż rok temu, poziom 

automatyzacji produkcji i działań ope-

racyjnych oraz niższa ocena poziomu 

bezpieczeństwa.

Odpowiedzi na pytanie co jest przy-

czyną pogorszenia wyniku należy 

szukać zarówno w stanie faktycznym 

jak i w czynnikach budujących obraz 

tego stanu. Czynnikiem wpływu na 

uzyskany obraz może być zmiana ilo-

ściowa i jakościowa grupy badawczej, 

która obecnie jest większa, i w której 

jest większy niż przed rokiem udział 

przedsiębiorstw z regionów o niższym 

poziomie uprzemysłowienia. W aktu-

alnej grupie badawczej jest również 

więcej przedsiębiorstw z krótszym niż 

20 lat stażem na rynku i tych, które 

nie prowadzą działalności eksporto-

wej. Równolegle z powyższą zmianą 

istotny wpływ na przedstawianie 

obrazu stanu cyfryzacji może mieć 

zmiana percepcji tego zagadnienia 

przez respondentów. Bardziej pre-

cyzyjne, ustandaryzowane  rozumie-

nie transformacji cyfrowej to efekt 

intensywnego transferu informacji 

na temat przedmiotowych zagadnień 

w ciągu ostatniego roku. Szero-

ka gama webinariów, wirtualnych 

spotkań z praktycznymi demon-

stracjami, programów e-learningu 

zbudowały lepsze rozumienie istoty 

cyfryzacji i możliwość odniesienia 

stanu własnego przedsiębiorstwa 

do rozwiązań wzorcowych. Działania 

w tym zakresie podjęte w zeszłym 

roku m.in. przez Fundację Platforma 

Przemysłu Przyszłości, organizacje 

regionalne i branżowe oraz dostaw-

ców technologii, pozwoliły na szerokie 

dotarcie do rynku z przedstawieniem 

istoty digitalizacji produkcji. W efekcie 

respondenci oceniają stan faktyczny 

bardziej obiektywnie, porównując 

własne zaawansowanie transformacji 

z współczesnym standardami.

Szczególną rolę w kształtowaniu 

wiedzy na temat zagadnień transfor-

macji cyfrowej przypada uczelniom. 

Specjalistyczne programy studiów 

na różnych poziomach przygotowują 

liderów zmian. Politechnika Śląska 

podejmuje i realizuje szereg przed-

sięwzięć w przedmiotowej tematyce, 

między innymi opracowano program 

i trzy lata temu uruchomiono studia 

MBA o profilu Przemysł 4.0. Naucza-

nie ukierunkowane na implementa-

cję technologii cyfrowych realizowane 

jest także na I i II stopniu studiów, 

w sposób szczególny na studiach 

dualnych o profilu praktycznym. 

W uczelni zdefiniowano priorytetowe 

obszary badawcze, z których automa-

tyzacja procesów i Przemysł 4.0 oraz 

sztuczna inteligencja i przetwarzanie 

danych pozwalają na ciągłą wymianę 

doświadczeń naukowych, ale także 

prezentację wypracowanych roz-

wiązań otoczeniu społeczno-gospo-

darczemu oraz inicjowanie nowych 

rozwiązań i wspólnych projektów. 

Kolejną inicjatywą jest powołanie 

w strukturze Politechniki Śląskiej 

Centrum Przemysłu 4.0, które będzie 

stanowić punkt referencyjny dla 

specjalistycznej wiedzy dotyczącej 

transformacji cyfrowej budowanej 

wspólnie z Partnerami z przemysłu, 

ośrodkami badawczymi i innymi 

uczelniami. To odpowiedź na pokony-

wanie jednej z kluczowych trudności 

wdrażania cyfrowej transformacji 

poprzez przedsiębiorstwa zidentyfiko-

wanej w przedmiotowym badaniu.
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Firmy mają za sobą 
niewątpliwie trudny 
rok, a trzy fale  
pandemii i lockdown 
zdecydowanie nie 
skłaniały do prowa-
dzenia projektów 
inwestycyjnych.  
Tegoroczny Digi  
Index, analizujący 
poziom cyfryzacji 
firm produkcyjnych 
w Polsce, wskazał 
1,8 punktu. Obserwu-
jemy zatem niewielki 
spadek względem  
zeszłego roku, gdzie 
na czterostopniowej 
skali, odnotowano 
wynik 1,9. Jasno  
pokazuje to, jak  
dużo jest jeszcze  
do zrobienia, ile  
wysiłku i środków 
trzeba zainwestować 
w ucyfrowienie  
sektora produkcyjne-
go polskich MŚP.

Firmy mają za sobą niewątpliwie 

trudny rok, a trzy fale pandemii i loc-

kdown zdecydowanie nie skłaniały do 

prowadzenia projektów inwestycyj-

nych. Tegoroczny Digi Index, analizu-

jący poziom cyfryzacji firm produk-

cyjnych w Polsce, wskazał 1,8 punktu. 

Obserwujemy zatem niewielki spadek 

względem zeszłego roku, gdzie na 

czterostopniowej skali, odnotowano 

wynik 1,9. Jasno pokazuje to, jak dużo 

jest jeszcze do zrobienia, ile wysiłku 

i środków trzeba zainwestować w 

ucyfrowienie sektora produkcyjnego 

polskich MŚP.

 

Widać jednak pewne „jaskółki”, które 

pozwalają liczyć na pozytywną zmia-

nę sytuacji. Zwiększył się odsetek firm, 

które posiadają budżet na działania 

w tym obszarze. Co więcej, niemal 

dwukrotnie zmniejszyła się liczba 

firm, które deklarują brak inwesty-

cji w digitalizację. Można zauważyć 

również delikatny trend wzrostowy 

w zakresie poziomu średniorocznych 

zysków przeznaczanych na ten cel (6-

10% versus 5% w 2020r).

 

To wszystko sprawia, że z dużą nadzie-

ją i jednocześnie niecierpliwością cze-

kamy na kolejną edycję Digi Indexu. 

Szczególnie interesująca będzie walka 

z główną barierą digitalizacji, czyli 

brakiem finansowania. Lada moment 

rozpoczyna się nowa perspektywa 

finansowa Unii Europejskiej i startuje 

tzw. fundusz odbudowy. W ramach 

tych instrumentów spore pieniądze 

zostaną skierowane na inwestycje 

związane z cyfryzację, w tym także w 

kierunku przedsiębiorstw.
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Pandemia COVID-19 
przemodelowała 
wartości biznesowe 
i uwypukliła  
potrzebę korzystania 
z technologii. 

Zainteresowanie, poszukiwanie wie-

dzy, rekrutacja ludzi do wspierania 

procesów transformacji w organi-

zacjach czy korzystanie ze wsparcia 

firm eksperckich (jak usługa Digital 

Enterprise Workshop Siemensa, 

pomagająca zaplanować rozwój 

cyfrowego przedsiębiorstwa pro-

dukcyjnego) – to wszystko w trakcie 

trwania pandemii mocno się pogłę-

biło i przyspieszyło. Trend jeszcze nie 

zamienił się w konkretne inwestycje 

wpływające na poprawę wskaźników 

gospodarki, ale obserwujemy ważny 

i konieczny postęp w tym kierunku. 

Zmiany w podejściu do digitalizacji 

znajdują odzwierciedlenie w wyni-

kach Digi Index 2021. 

Badanie Siemens Polska pokazuje 

też pewne rozbieżności procen-

towe w dziedzinie inwestowania 

zysków w digitalizację. To zrozumiałe. 

Przykładowo branża automotive ma 

digitalizację wpisaną w swoją defi-

nicję. Najlepsze praktyki w zakresie 

automatyzacji, robotyzacji i digitali-

zacji są ściśle związane właśnie z tą 

branżą. Zjawisko pociąga za sobą 

konsekwencje technologiczno-biz-

nesowe dla dostawców maszyn 

i linii produkcyjnych dla przemy-

słu samochodowego, a w branży 

Machinery, której dotyczyło badanie, 

takich firm jest sporo. Obserwowane 

zmiany to między innymi integracja 

digitalizacji w rozwiązaniach maszy-

nowych, dlatego też procent zysków 

inwestowany w rozwiązania cyfrowe 

jest najwyższy właśnie w tym sek-

torze. W branży spożywczej kwestia 

wskaźników związanych z poziomem 

inwestycji w połączeniu  ze stopniem 

cyfryzacji może być związana z lokal-

ną produkcją na określonych warun-

kach biznesowych podobnych dla 

wszystkich uczestników tego rynku. 

Surowiec, siła robocza, marża – koszty 

dla wszystkich są podobne i trudno 

je ominąć. Dopóki konkurencja nie 

zrobi czegoś szybciej, taniej, pewniej 

i jakościowo utrzyma poziom – pozo-

stali gracze na rynku są niezagrożeni, 

z czego wynika technologiczny status 

quo. Sytuacja wygląda inaczej w kon-

cernach spożywczych prowadzących 

wyścig z konkurencją na większym 

obszarze biznesowym: globalnym, 

europejskim, regionalnym. W takich 

firmach digitalizacja jest odpowiedzią 

na wiele wyzwań. Podobnie wygląda 

sytuacja u producentów szukających 

swojej szansy biznesowej poprzez 

często aktualizowaną ofertę krótkich 

serii produktów. Zarządzanie takim 

modelem biznesowym także kieruje 

te firmy na drogę cyfryzacji. 

Specyfiką branży chemicznej i far-

maceutycznej jest ciągłe doskona-

lenie receptur, restrykcyjne wymogi 

prawne i wyścig z konkurencją. Tutaj 

znaczący budżet na digitalizację 

wydaje się koniecznością i dotyczy 

wszystkich graczy na rynku w podob-

nym stopniu. 

Ciekawie też wygląda porównanie 

średnich wskaźników digitalizacji 

w podziale na jej obszary. Badane 

firmy stosunkowo dobrze wypadają 

w obszarze zarządzania danymi i pro-

dukcji, a słabo w integracji systemów 

oraz organizacji i administracji. Należy 

jednak pamiętać, w jakiej kolejności 

firmy digitalizują poszczególne działy. 

Automatyzacja produkcji sprawiła, że 

opomiarowanie oraz monitorowanie 

danych procesowych jest na relatyw-

nie wysokim poziomie. Z tych danych 

korzystają technolodzy, utrzymanie 

ruchu, działy produkcji. Park maszy-

nowy, rozwijany od lat, „produkuje” 

dane, ale menedżerowie mają do 

nich dostęp często za pośrednictwem 

wielu różnych software-ów o zróż-

nicowanej funkcjonalności, a także 

producentów… często już nie istnie-

jących. Podobna sytuacja występuje 

w działach administracyjnych. Zlece-

nia, raporty sprzedażowe powstają 

za pośrednictwem oprogramowania, 

które w przeszłości poprawiało efek-

tywność pracy, ale przez lata liczba 

tych rozwiązań narastała. Obecnie 

działy te tracą czas na „przepisywanie” 

informacji pomiędzy zróżnicowanymi 

narzędziami, gubiąc to, co najważniej-

sze w digitalizacji: możliwość wnio-

skowania i porównywania danych 

z wykorzystaniem jednego narzędzia 

- bez konieczności ingerencji czło-

wieka. Dlatego integracja baz danych 

i systemów w wielu obszarach działa-

nia firmy produkcyjnej to ciągle spore 

wyzwanie na polskim rynku.
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Paradoksalnie, 
ale to dzięki  
bardzo trudnej 
pandemicznej 
sytuacji, podej-
ście przemysłu 
do digitalizacji 
zmienia się. 

Przedsiębiorstwa poniekąd zmuszone 

do pracy poza siedzibą lub z ograni-

czonym dostępem do miejsca pracy, 

zauważyły pilną potrzebę sięgania po 

wsparcie rozwiązań cyfrowych. 

 

Automatyzacja i integracja pro-

cesów inżynieryjnych, gdzie wielu 

specjalistów może pracować nad 

jednym projektem maszyny, czy 

innego  dowolnego produktu - nie 

martwiąc się o zgodność i funkcjo-

nalność, wirtualne uruchomienia 

przy pomocy cyfrowych bliźniaków, 

monitorowanie linii produkcyjnych 

z poziomu przeglądarki w domu oraz 

zdalny, bezpieczny dostęp do sieci 

OT - te rozwiązania istnieją już ponad 

dekadę, ale w ostatnich miesiącach 

pokazały swoją wartość dodaną. 

Transformacja cyfrowa to długofalowy 

proces, oparty głównie na świado-

mości personelu, stworzenia mapy 

rozwoju digitalizacyjnej, dostosowanej 

do  konkretnych potrzeb. 

Szczególnie w tym zakresie obser-

wujemy duży wzrost zainteresowania 

współpracą z Nami w formie ko-kre-

acyjnych warsztatów Digital Enterpri-

se Workshop. Wspólnie z Partnerem 

tworzymy mapę drogową do cyfry-

zacji, nie tylko tworząc podwaliny 

pod budżety inwestycyjne, ale przede 

wszystkim pokazując jak rozwiązania 

I4.0, właściwie dobrane, potrafią przy-

nosić wymierne korzyści. Dobranie 

konkretnego rozwiązania jest szcze-

gólnie ważne. Blisko 32% responden-

tów badania wskazuje brak finan-

sowego wsparcia przy wdrażaniu 

rozwiązań cyfrowych za największą 

trudność w realizacji przedsięwzięcia. 

Firmy dostrzegają przewagę rynkową 

oraz wymierne korzyści biznesowe, 

które mogą zyskać przy zastosowaniu 

technologii cyfrowych. W obecnej, 

pandemicznej rzeczywistości,  opty-

malizacja procesów, oszczędność 

kosztów, podwyższenie wydajności, 

czy krótszy od konkurencji czas wpro-

wadzenia towaru na rynek, nierzadko 

decydują o ich sukcesie.. 

Sebastian Lemieszek 

Digital Transformation Advisor  

w Siemens Polska


